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  نكات ايمني                
اين دستور العمل را بدقت مطالعه فرماييـد و جهـت مراجعـات بعـدي در                " لطفا -

   .جاي مطمئن نگاهداريد
دقت نماييد كه هـيچ قـسمتي از آن     جارو برقي را از بسته بندي خارج نموده و           -

  . آسيب نديده باشد

 بـا   برق شـهر  دقت نماييد كه ولتاژ     قبل از روشن كردن دستگاه براي اولين بار        -
 . ولتاژ ذكر شده روي دستگاه همخواني داشته باشد

در زمـان عـدم     . د در حالت روشـن رهـا ننماييـ         را هرگز دستگاه بدون استفاده    -
 . سيم آنرا از برق بكشيد ،استفاده از دستگاه

جهت جلو گيري از شوك الكتريكي دسـتگاه را خـارج از منـزل و يـا بـر روي                     -
 . سطوح خيس بكار نبريد

 . دست نزنيددوشاخه   بهبا دستان خيس -

د نـ از مكان هايي كه مواد شيميايي قابل اشتعال و حالل هاي مختلف قـرار دار               -
 . ه جارو برقي خود داري نماييداز استفاد

دقت نماييد هيچگاه از اين جارو برقي در جهت جمع آوري آب يا مواد در حال                 -
سوختن و دود كننده و يا موادي مانند سيمان و مشابه و همچنين مواد برنـده                

هرگونـه آسـيب وارده از ايـن نـوع بـه دسـتگاه شـامل                . وتيز استفاده ننماييـد   
 . گارانتي نمي شود

 . اه را دور از منابع حرارتي نگاهداريددستگ -

. دقت نماييد كودكـان بعنـوان اسـباب بـازي از جـارو برقـي اسـتفاده ننماينـد                   -
 كودكـان و افـراد معلـول دقـت          در كنـار  همچنين در هنگام استفاده از دستگاه       

 . الزم بعمل آوريد

سيم جارو برقي را بطور مرتب چك نماييد ، در صـورت آسـيب ديـدگي سـيم          -
 . بدنه دستگاه ، با مركز خدمات پس از فروش تماس حاصل نماييد يا برق و

از سيم جارو برقي بعنوان دسته جهت جابجايي دستگاه استفاده ننماييد ودقت           -
 . نماييد سيم آن از لبه هاي تيز و يا سطوح داغ عبور ننمايد

  مربوطـه در محـل خـود       رتنها در زماني از جارو برقي استفاده نماييد كه فيلتـ           -
 .  باشدنصب شدهي خود اقرار گرفته و محفظه نيز در ج
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  احتياط          
 " آنرا سـريعا   ، دستگاه كم شد   مكشدر صورتيكه در حين انجام كار بطور ناگهاني         

خاموش نموده و لولـه تلـسكوپي و يـا لولـه خرطـومي آنـرا بررسـي در صـورت                     
  . اده نماييد از دستگاه استف"مجددا آنرا رفع و ،گرفتگي لوله

از جارو برقي در مكان هايي كه مايعات مـشتعل شـونده وجـود دارد و يـا در              •
  . نزديكي زير سيگاري و سطوح داغ استفاده ننماييد

 . دوشاخه را تنها با دست خشك به پريز برق وصل نماييد •

قبل شروع به جارو برقي تمـام اجـسام تيـز و برنـده را از سـطح اطـاق جمـع                       •
 . آوري نماييد

هت خارج كردن سيم از پريز برق فقط دو شاخه را بگيريد و از پريـز خـارج                  ج •
 . نماييد

  نصب جارو برقي
 بـا   بـرق شـهر   جارو برقي را از جعبه خارج و قبل از استفاده دقت نماييد ولتاژ              

  . ولتاژ ذكر شده روي دستگاه يكي باشد
  . در صورت عدم استفاده از جارو برقي آنرا از برق بكشيد

   از جارو برقياستفاده
 و همچنـين فيلتـر مربوطـه در    زبالهدقت نماييد محفظه جمع آوري گردو غبار و    

  ) 2 و1شكل . (دنمحل خود نصب شده باش
جهـت بـاز كـردن      ) .7(را در محل ورودي جارونصب نموده       ) 5(لوله خرطومي   

  . را فشار داده و آنرا خارج نماييد) 6(لوله ، قفل 
  . وصل نماييد) 2(ه خرطومي را به لول) 3 (لوله تلسكوپي
  )2(لوله تلسكوپي

قسمت پاييني لوله تلسكوپي را تا مقدار مورد نياز خـارج نمـوده و سـپس قفـل                  
  .2صفحه  مطابق شكل. روي لوله را فشار دهيد

  )1(  اصليبرس
  . وصل نماييد) 2(را به لوله تلسكوپي ) 1( برس

   ورد نظر تنظيم نماييد قدرت مكش روي برس را با توجه به سطح متنظيم كننده
  )26( مخصوص گوشه ها برس

 مـورد   درزهـا اين قطعه جهت جارو كردن گوشه هـا ، روي راديـا تـور و بـين                  
  . استفاده قرار ميگيرد

  )27(برس كوچك جهت تميز كردن مبلمان
  . استفاده ميشودسطوح پارچه اياز اين برس جهت تميز كردن 

  )28(برس مخصوص مبلمان
لولـه بلنـد    . اين برس جهت تميز كردن گـرد و غبـار روي مبلمـان بكـار ميـرود                

  . موجود جهت جلو گيري از آسيب رسيدن به سطح مبلمان ميباشد
   دستور العمل استفاده

قبل از استفاده به مقدار مورد نياز سيم برق را باز نموده و آنگاه دستگاه را به                 
. نگر ماكزيمم طول سيم برق ميباشـد        عالمت زرد روي سيم نشا    . برق وصل نماييد  

  . دقت نماييد باز كردن سيم از حد خط قرمز تجاوز ننمايد
تـر مخـصوص در جـاي خـود         ل و في  زبالـه از دستگاه پس از قرار گرفتن ظـرف         

  . استفاده نماييد
  . را فشار  دهيد تا دستگاه روشن شود) On/Off  ) 9خاموش/كليد روشن •
 و روي آن فـشار      را بطرف پايين قرار دهيـد     ) 10(جهت بستن سيم دسته افقي       •

با يك دست نيز يكطرف سيم را نگاه داريد تا از از آسيب رسيدن              . وارد نماييد 
 . به دستگاه هنگام بستن سيم جلو گيري شود
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  محافظت از جارو برقي
 پيوسـته از جـارو برقـي در صـورت        :زبـا لـه   تخليه ظرف گرد و غبـار و        

اي تعبيه شده استفاده نماييـد زيـرا گـرد و خـاك      وجود ظرف مخصوص و فيلتر ه     
بـه  وارده  موجود باعث سوختن موتور شده كه در غير اينصورت هر گونه آسـيب              

هميشه فيلتر را بطور صحيح در جاي خود        . دستگاه پوشش گارانتي نخواهد داشت    
  . قرار دهيد

  . دستگاه را خاموش نماييد) 9(خاموش /با استفاده از كليد روشن*
را فشار داده و آنرا از جارو برقي    ) 6( كننده جارو برقي به لوله خرطومي      قفل* 

  . جدا نماييد
و محفظه گرد و غبار را از      را فشار دهيد   1شكل  ) 17(دكمه قفل روي محفظه     * 

  . محل خارج نماييد
 را فـشار دهيـد تـا        22را بطرف باال بكشيد و كليد شـماره         ) 21(در پوش قفل    * 

   . 3شكل ) 12. (موجود را تخليه نماييدآشغال و گرد وغبار 
  
  
  
  
  
  

  ). 23(در پوش را ببنديد* 
 را بĤرامي در جاي خود قرار دهيد و فشار دهيد تـا بـا           در پوش محفظه پايين    *

 . صداي كليك محكم شود

نـشانگر پـر    . تميز كردن محفظه پس از هر بار استفاده توصيه ميگـردد          : توجه   
  . نياز به تميز كردن دستگاه ميباشدياد آورنده ) 8(بودن محفظه 

   در محفظه جمع آوري گرد  و غبار)20 و19(تميز كردن فيلتر 
فيلتر را در درون محفظه جمع آوري گرد و غبار تميز نگاه داريـد زيـرا                هميشه  

 در سال سـه      را فيلتر.  تميز بودن فيلتر دارد    بستگي به   جارو كردن  عملكرد صحيح   
 بايستي حد اقل سالي يكبار و       )20(صافي ابتدايي  . ز نماييد تا چهار بار يا بيشتر تمي     
  .يا موقع نياز تميز شود

  . جارو برقي را خاموش نموده و از برق بكشيد و محفظه را جدا سازيد
  .2شكل ) 20و19(را همراه با فيلتر آن برداريد) 18(درپوش بااليي مخزن  *
  
  
  
  
  
  
  
  ). 20.( فيلتر اوليه خارج نماييد را از درون زبالهگردو غبار و هرگونه *
برخالف حركـت عقربـه هـاي سـاعت بچرخانيـدو            را   )19(قسمت پاييني فيلتر   *

  .آنرا خارج نماييد
دقـت  . را زيـر شـير آب شستـشو دهيـد       ) 19(و فيلتر اصلي    ) 20(فيلتر ابتدايي * 

  .5شكل . نماييد فيلتر را درون ماشين لباسشويي قرار ندهيد
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  .6شكل . بدون استفاده از سشوار خشك نماييدفيلتر را * 
  
  
  
  
  
  

  . را شستشو داده و خشك نماييد) 18(و در پوش بااليي) 20(مخزن اصلي* 
  

  زبا له مخزن نصب 
را با چرخانـدن در جهـت عقربـه هـاي سـاعت در قـسمت در پـوش                   ) 19(فيلتر  

رت مكانيسم قفل   در غير اينصو  . بااليي بنحوي بچرخانيد تا صداي كليك را بشنويد       
درسـت جـا    ) 12(در محـل خـود روي مخـزن         ) 18(واهد كـرد و در پـوش        خعمل ن 

  .2شكل ) 12(نخواهد گرفت
  .نصب نماييد ) 19 (را بر روي فيلتر ) 20(فيلتر ابتدايي  •
 . درپوش بااليي را ببنديد •

حال مخزن سوار شده را در محل خود به آرامي بطريقي قرار دهيد تا صـداي                 •
 . ويدكليك را بشن

  
  تميز كردن فيلتر  خروجي

  .را باز كنيد)  14(در پوش فيلتر خروجي *
  . و زير شير آب شستشو دهيد. را خارج نماييد) 13(فيلتر * 
  . را ببنديد) 14(را در جاي خود قرار داده ودر پوش ) 13(فيلتر * 

  . فيلتر خروجي را هر سال يكبار شستشو دهيد" طفال : توجه

  )4شكل(خوشبو كننده هوا
شبو كننده اسـتفاده    وجهت خوشبو كردن هوا در هنگام جارو كردن از قرص خ          

  . نماييد
  . باز نماييد) 16(را با فشار مختصر بر روي درپوش ) 15(مخزن *
را از روي مخـزن برداشـته و درون آن قـرص خوشـبو كننـده                ) 16(درپوش  *

  . قرار دهيد و در پوش آنرا ببنديد
  . ود قرار دهيدحال مخزن را در جاي خ* 

  . در صورت نياز قرص را تعويض نماييد: تـوجه
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدنه جارو برقي
  . بدنه جارو برقي را با تكه اي پارچه مرطوب تميز نماييد •
 . دقت نماييد هيچگونه مايعي وارد قسمت داخلي جارو برقي نگردد •

 . از بكار بردن هر گونه حالل و مواد پاك كننده خود داري نماييد •

  
   بعد از اتمام كار كردن دستگاه جمع

آنـرا  ) 29( كردن دستگاه با استفاده از برس تعبيه شـده در قـسمت              جمعقبل از   
  .  تميز نماييد"كامال
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  مشخصات فني 
   هرتز50 ولت 230برق مصرفي              
   وات2200حد اكثر توان مصرفي             

   وات450قدرت مكش                 
   ليتر2/2           زبالهمحفظه 
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